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  „Patrí zákon o ochrane nefajčiarov do demokratickej spoločnosti?“ 

 Zákon o ochrane nefajčiarov je v dnešnej spoločnosti veľmi často diskutovaná téma. 

Stretávame sa s množstvom názorov - ako kladných, tak aj záporných. Preto si myslím, že je potrebné 

sumarizovať všetky a vyhodnotiť, či spomínaný zákon má miesto v dnešnej demokratickej 

spoločnosti. 

 Najprv sa na tento zákon pozrime z pohľadu fajčiara. Pre mnohých fajčiarov je fajčiarsky 

zlozvyk prirodzený a normálny. Väčšinou je tento názor podporený tvrdením, že je to vec konkrétneho 

jedinca či fajčí alebo nie. Taktiež sa na uliciach stretneme s tvrdením, že už naši predkovia fajčili 

tabak a nikdy to spoločenský problém nebol. V minulosti sa bežne fajčilo vo verejných inštitúciách, 

vlakoch či priamo vo vnútri mnohých domácností.  

 Je verejným tajomstvom, že fajčia a aj v minulosti fajčili, mnohé známe osobnosti kultúrneho 

a politického života.  Napríklad prezident Husák si tiež veľmi rád zapálil. Väčšinou to nerobil verejne, 

ale vie sa, že v súkromí fajčeniu holdoval vo veľkej miere. Fajčia aj mnohé osobnosti zo súčasného 

politického a kultúrneho života! 

 Avšak doba sa posunula dopredu a trend fajčenia pomaly upadá. Ročne vedecké štúdie 

ponúkajú jeden z mnohých dôvodov PREČO. Tabakový dym obsahuje okrem nikotínu  množstvo 

ďalších látok. Často sú to látky na báze kyanidov a acetaldehydov pre ľudský organizmus škodlivé. 

Tieto látky sú príčinou vzniku rakoviny, keďže podporujú tvorbu rakovinotvorných zárodkov. Okrem 

toho netreba zabúdať na fakt, že dym pri prechode dýchacím ústrojenstvom ho zanáša dechtom, ktorý 

tele nevie prirodzenou cestou odbúrať. Dym z cigariet však nevdychujú iba fajčiari. Dýchajú ho aj 

ľudia v ich okolí. Tento jav sa nazýva „pasívne fajčenie“. Podľa mnohých štúdií je „pasívne fajčenie“ 

ešte nebezpečnejšie a škodlivejšie ako aktívne. 

 Štatistiky dokazujú, že mnohí nefajčiari umierajú práve na následky „pasívneho fajčenia“. 

Mnohým nefajčiarom vediac tieto fakty  pobyt v blízkosti fajčiara prekáža a je im nepríjemný. 

Nehovoriac o ľuďoch, ktorým cigaretový dym vyslovene smrdí a fajčiarom sa oblúkom vyhýbajú. Pre 

nich zákon o ochrane nefajčiarov vznikol! 

 Zákon je prejavom tolerancie voči nefajčiarom. Nezakazuje, aby si niekto zapálil, ale 

obmedzuje fajčiarov tak, aby neboli porušované práva nefajčiarov. Definuje miesta, kde sa fajčiť 

nemôže, obmedzuje predaj cigariet nedospelým – mladistvým, prikazuje predajcom dávať na obaly - 

„krabičky“ odstrašujúce príklady zdravotných následkov, ak sa fajčiar svojho zlozvyku nezbaví. 

Zákon o ochrane nefajčiarov má preto svoje miesto v demokratickej spoločnosti, aj keď si to mnohí 

holdujúci tomuto zvyku nemyslia. 

 Podľa môjho názoru zákon chráni práva nefajčiarov a definuje povinnosti fajčiarov  tak, 

ako to prikazuje demokratická ústava.    
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